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A LOC-LINE RENDSZER

EGYÉB LOC-LINE TERMÉKEK
SAVÁLLÓ LOC-LINE ® RENDSZER

EZ A GÖMB-SZOKNYA FORMA
A LOC-LINE ® RENDSZER ALAPJA

Poliészter termékek
Loc-Line® sárga szín

A Loc-Line ® kúpos kiképzésű szoknya
teszi lehetővé a tökéletes illesztést,
mely kizárja a folyadék szivárgását.

Nem
Igen
Nem
Igen
Igen

• A Loc-Line® elemek különleges gömb-szoknya megoldása teszi lehetővé a pozíció és hossz kézzel történő állítását.

• A Loc-Line ® megtartva a hagyományos, állítható, négy különböző átmérőjű csőrendszer koncepcióját, figyelmükbe ajánlja az elágazó elemek, csapok,
szórófejek és fittingek nagy számú
választéka mellett az új vákuum csőrendszert, mely tökéletesen illeszkedik
az eredeti koncepcióhoz.

• A hajlítások nem csökkentik a belső átmérőt, és nem okozzák az anyag eltörését vagy kifáradását, mint például a
rézcsőnél.
• A Loc-Line® elektromosan szigetel,
ezért használata ideális a szikraforgácsoló
gépekhez.
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• A Loc-Line®-t alacsony nyomású alkalmazásra tervezték. A maximálisan alkalmazható nyomás függ a cső
hosszától, a kiválasztott szórófej átmérőjétől és a
hajlítás szögétől. Az alábbi ajánlások alkalmazhatóak a
Loc- Line® termékekhez.

NYOMÁS ÉS ÁTFOLYÁSI ÉRTÉKEK
1/4" rendszer 30-50 PSI 1.135,- l/h
1/2" rendszer 20-30 PSI 2.170,- l/h
3/4" rendszer 10-20 PSI 5.180,- l/h

• A Loc-Line®-nak nincs belső határoló része,
mely a folyadék folytonos áramlását megtörné.

Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Aceton
Sav (alacsonyabb, mint 70 °C)
Sav (magasabb, mint 70 °C)
Alkoholok
Aromás hígítók
Közönséges mosó vegyszer
Lúgok (erős)
Ethilacetát
Benzin
Zsírok, kenőanyagok
Hidrogén karbonát
Olajok
Só oldatok
Víz (melegebb, mint 70 °C)

Saválló poliészterből 1/4" és 1/2" méretű elemek
készülnek. Igény esetén kérjen részletes tájékoztatót!

VÁKUUM LOC-LINE ®
RENDSZER

• Az ismételt pozícionálás könnyű, és visszarugózás nélkül
az adott helyzetben marad.

HŐMÉRSÉKLET HATÁROK:

• A gép vibrációja okozta elmozdulást
kiküszöböli.

Olvadáspont: 165 °C
Maximum üzemi hőmérséklet: 77 °C

• A Loc-Line® nem sérti meg
a dolgozót ha hozzáér,
nem úgy, mint a
fémcsövek.

Közvetlenül a porszívó
vákuumcsövéhez
csatlakoztatható

HŐMÉRSÉKLET HATÁROK
Olvadáspont: 165 °C
Max. üzemi hőmérséklet: 77 °C
Valamennyi fent említett ajánlás változtatható, ha magasabb üzemi nyomás elérése
szükséges. Ebben az esetben
a helyi viszonyok melletti
tesztelés ajánlott.

• A Loc-Line® első osztályú acetát copolimerből készül,
mely kémiailag ellenáll a közönséges vegyi anyagnak,
benzin származéknak, hűtőfolyadéknak.

Kat. szám

Megnevezés

81201
81202

9 szegmenses vákuumcső
18 szegmenses vákuumcső

81203

118 mm-es kör vákuumfej

81204

152 x 90 mm-es négyszögletes vákuumfej

81205

Kúpos-ovális vákuumfej

81206

Ø 76 mm-es vákuumcső adapter PVC
csövekhez

81207

Ø 76 mm-es vákuumcső adapter acél
csövekhez

81208

63,5 mm-es zárószelep

81209

Porszívó csatlakozó szerelőfüllel

81210

Porszívó csatlakozó

Acetal termékek
Loc-Line® kék & narancs szín
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem

Aceton
Savak
Alkoholok, Etilalkohol
Ammónium hidroxid
Lúgok (erős)
Közönséges mosó vegyszer
Benzin
Zsírok, kenőanyagok
Hypochlorite ion oldat
Lakkbenzin
Olajok
Nátriumhidroxid
Nátriumhypochlorite

Saválló poliészterből is készülnek Loc- Line®
termékek. (Lásd a 7. oldalon!)

Közvetlenül
a porszívó házához
csatlakoztatható

VIDD AZ ELSZÍVÓT
AZ ELSZÍVÁS HELYÉHEZ!
FIGYELEM!
A Loc-Line® Vákuum rendszere acetal copolymerből készült, mely anyag nem tűzálló.
Kérjük tartsa be a a hőmérsékleti határokat és kerülje a nyílt láng használatát az üzemi
felhasználás során.

A vákuum rendszer valamennyi eleme
beszerezhető fekete színű antisztatikus
anyagból is. Igény esetén kérjen részletes
tájékoztatót!

Az ön forgalmazója: Imbusz Szerszám Webáruház - http://imbusz.hu
Telefon: +36-20-352-8484;

E-mail: s z e r s z a m [kukac] i m b u s z . h u
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